
 

 

 

 

 

Вебінар щодо оцінювання результатів пілотного проєкту 

«Програма контролю сирого молока» 
Тривалість: 0.5 дня 

Дата: 18 (четвер) березня 2021р. 

Відео-конференція: з використанням платформи Zoom 

Аудиторія: Представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України (Мінекономіки), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів (Держпродспоживслужби), Посольства Швейцарії, учасники пілотного проєкту 

(обласні інспектори, представники лабораторій, які проводять дослідження молока, делегати з 

відбору зразків, виробники та переробники молока з Вінницької, Миколаївської, Харківської та 

Полтавської областей), представники Держпродспоживслужби з областей, що висловили свою 

готовність приєднатися до пілотного проєкту (Хмельницької, Донецької, Дніпропетровської, 

Київської, Волинської та Сумської станом на 03 березня 2021 р.) та інші зацікавлені сторони. 

Цілі: оцінити прогрес у впровадженні пілотного проєкту відповідно до цілей у чотирьох областях, 

переглянути концепцію пілотного проєкту, сформулювати рекомендації для подальшого 

впровадження програми контролю сирого молока в областях, які висловили готовність долучитись. 

Попередня програма: можливі зміни 

Час Порядок денний Спікер/Фасилітатор 

09:00 – 09:10 Неофіційний початок: приєднання учасників 

відеоконференції 

 

09:10 – 09:30 Відкриття вебінару 

 

 

 

Сергій Глущенко, заступник 

Міністра, Мінекономіки 

Владислава Магалецька, Голова 

Держпродспоживслужби України 

Ігор Кравченко, місцевий керівник 

Програми, QFTP  

Марко Ді Нарді, провідний 

міжнародний експерт, SAFOSO 

09:30 – 09:40 Пілотний проєкт: цілі запровадження Борис Кобаль, Директор 

Департаменту безпечності харчових 

продуктів та ветеринарної 

медицини, 

Держпродспоживслужба України 

09:40– 10:40 Ключові результати пілотного проєкту: 

- Тенденції у загальній кількості 

досліджених зразків сирого молока 

- Аналіз факторів, що впливають на 

тенденції 

- Відбір та транспортування зразків 

сирого молока відповідно до обраних 

моделей: сильні сторони та обмеження 

Представники ГУ 

Держпродспоживслужби з 

областей: 

- Вінницька 

- Полтавська 

- Миколаївська 

- Харківська 

 

ТВС 



 

 

 

 

 

- Як подолати обмеження у відборі 

зразків сирого молока в контексті 

кожної області (пропозиції від кожної 

області)  

- Інші ключові висновки  

10:40 – 10:50 Сесія питань та відповідей Всі учасники 

10:50 – 11:10 Перерва  

11:10– 11:50 Оцінка поточного стану впровадження 

пілотного проєкту з точки зору операторів 

ринку харчових продуктів: 

- Відбір та транспортування зразків 

сирого молока відповідно до обраних 

моделей: сильні сторони та обмеження 

- Як подолати обмеження у відборі 

зразків сирого молока в контексті 

кожної області (пропозиції від кожної 

області)  

- Інші ключові висновки 

ТВС 

11:50– 13:15 Дискусійний раунд:  

- Ключові моменти, які потрібно взяти 

до уваги при подальшій реалізації 

пілотного проєкту 

- Нові чи інші виклики та / або 

можливості 

- Рекомендації щодо удосконалення 

Концепції пілотного проєкту 

- Таймінг: коли та що варто досягти  

Фасилітатор:  

Ірина Висоцька, QFTP  

 

 

13:15 – 13:30 Наступні кроки. 

Закриття вебінару 

 

 

Підключення до відеоконференції можливе лише за попередньої реєстрації за наступним 

посиланням:  https://forms.gle/wA84g4pzZYsA6BqU6 

Зверніть увагу, що посилання на приєднання до відеоконференції буде надано Вам автоматичним 

листом після завершення реєстрації. Якщо Ви не отримали лист-відповідь, зверніться, будь ласка, до 

Олени Родніної завчасно! 

Контакти: Олена Родніна, Моб.: +380674018699, Email: olena.rodnina@qftp.org  

  

Даний захід проводиться за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми 

«Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що 

впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у 

партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).  

 

https://forms.gle/wA84g4pzZYsA6BqU6

